Αριθμός απόθαζης: 781/2018

Η
ΑΡΥΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ
5ο ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Σπλήιζε ζηελ έδξα ηεο ζηηο 12.09.2018 κε ηελ εμήο ζχλζεζε:
Κσλζηαληίλνο Κνξνκπέιεο, Πξφεδξνο θαη Δηζεγεηήο, Μαξία Μαλδξάθε θαη
Διηζάβεη Αιαγηαιφγινπ, Μέιε.
Γηα λα εμεηάζεη ηελ απφ 03.08.2018 (εκεξνκελία θαηαρψξεζεο ζην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ) Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή,
κε Γεληθφ Αξηζκφ Καηάζεζεο (ΓΑΚ) - Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ
Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) 753/06.08.2018, ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία […], πνπ
εδξεχεη ζηελ […][…], φπσο λφκηκα εθπξνζσπείηαη.
Καηά ηεο ππ’ αξηζ. 332/2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, θαη’ απνδνρήλ ηνπ Πξαθηηθνχ 20 ηεο 16.07.2018,
αλαθνξηθά κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 60801/29.12.2017 πξνθήξπμε δηελέξγεηαο
αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο «Πξνκήζεηαο
ηξνθίκσλ, εηδψλ παληνπσιείνπ, γάιαθηνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ
Κνξηλζίσλ θαη έηνηκσλ γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ ηνπ Μνπζηθνχ
Σρνιείνπ Κνξίλζνπ».
Τεο παξεκβαίλνπζαο εηαηξείαο […], πνπ εδξεχεη ζηελ […][…],
λνκίκσο εθπξνζσπνχκελεο θαη ε νπνία θαηέζεζε ηελ απφ 10.08.2018
Παξέκβαζή ηεο.
Με ηελ Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή ηεο ε πξνζθεχγνπζα επηδηψθεη ηελ
αθχξσζε ηεο αλσηέξσ πξνζβαιιφκελεο πξάμεο θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ
απνξξίθζεθε ε ηερληθή ηεο πξνζθνξά σο κε πιεξνχζα ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαζψο θαη θαηά ην κέξνο πνπ ε πξνζθνξά ηεο έηεξεο
ζπλδηαγσληδφκελεο εηαηξείαο […] έγηλε απνδεθηή, αθνχ παξαβηάδεηαη – σο ε
πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη - ε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, θαζψο
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θαη νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο γηα ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ ππφ εμέηαζε
Πξνζθπγήο ηεο ιφγνπο.
Με ηελ Παξέκβαζή ηεο ε παξεκβαίλνπζα, αηηείηαη ηελ απφξξηςε ηεο
ππφ

θξίζε

Πξνδηθαζηηθήο

Πξνζθπγήο

θαη

ηε

δηαηήξεζε

ηζρχνο

ηεο

πξνβαιιφκελεο.

Η ζπδήηεζε άξρηζε αθνχ άθνπζε ηνλ Δηζεγεηή.
Αθνχ κειέηεζε ηα ζρεηηθά έγγξαθα
Σθέθηεθε θαηά ην Νφκν
1. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 60801/29.12.2017 πξνθήξπμε ηνπ
Γήκνπ

Κνξηλζίσλ

απνθαζίζζεθε

ε

δηελέξγεηα

αλνηθηνχ,

ειεθηξνληθνχ,

δηεζλνχο, κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο «Πξνκήζεηαο
ηξνθίκσλ, εηδψλ παληνπσιείνπ, γάιαθηνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ
θαη έηνηκσλ γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ ηνπ Μνπζηθνχ Σρνιείνπ
Κνξίλζνπ»,

ζπλνιηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ

466.500,08

€,

κε

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ε νπνία
θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ) θαζψο θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.∆Η.Σ.) ζηηο 05.01.2018, φπνπ
έιαβε Σπζηεµηθφ Αξηζµφ: α/α 51741,1.
2. Δπεηδή, έρεη θαηαηεζεί, πιεξσζεί θαη δεζκεπζεί ην λφκηκν
παξάβνιν θαηά ην άξζξν 363 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη άξζξν 5 παξ.
1 θαη 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017 (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 228102985958
1002 0002) πνζνχ 1.230,00 €, ην νπνίν θαη ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 0,5% επί
ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ηεο ζχκβαζεο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
245.737,57 € γηα ηα Τκήκαηα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, θαη 29, γηα ηα νπνία έρεη θαηαηεζεί ε πξνζθνξά ηεο
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πξνζθεχγνπζαο θαη γηα ηα νπνία ζεσξείηαη φηη αζθείηαη θαη ε ππφ θξίζε
Πξνζθπγή (245.737,57 Φ 0,5% = 1.229,70 €).
3. Δπεηδή, έρεη γίλεη ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 362 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 39/2017.
4. Δπεηδή, ν επίδηθνο δηαγσληζκφο, ελφςεη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ
(πξνκήζεηα), ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ χςνπο 466.500,08 € ρσξίο
Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 345 παξ. 1 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ ρξφλνπ
απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δ.Δ.Δ.Δ. (31.12.2018),
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 61, 120, 290, 376 θαη 379 - φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί
θαη ηζρχνπλ - ηνπ Ν. 4412/2016, εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ
δηαηάμεσλ ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπλεπψο ζηε δηθαηνδνζία ηεο
Α.Δ.Π.Π.
5. Δπεηδή, ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 361 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 4 παξ. 1 ηνπ Π.Γ.
39/2017 (πεξ. α΄), έρεη θαηαηεζεί εκπξνζέζκσο, δνζέληνο φηη ε πξνζβαιιφκελε
αλαξηήζεθε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ θαη
θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηηο 24.07.2018 θαη ε Πξνδηθαζηηθή
Πξνζθπγή

αζθήζεθε

ζηηο

03.08.2018,

ήηνη

εληφο

ηεο

δεθαήκεξεο

πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο.
6.

Δπεηδή,

ε

πξνζθεχγνπζα

ζηξέθεηαη

θαηά

ηεο

αλσηέξσ

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, αηηνχκελε ηελ αθχξσζε απηήο θαηά ην κέξνο πνπ κε
απηήλ απνξξίθζεθε ε ηερληθή ηεο πξνζθνξά σο κε πιεξνχζα ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαζψο θαη θαηά ην κέξνο πνπ ε πξνζθνξά ηεο έηεξεο
ζπλδηαγσληδφκελεο

εηαηξείαο

[…]

θξίζεθε

σο

απνδεθηή,

ζσξεχνληαο

παξάιιεια θαη αίηεκα αλαζηνιήο – νξηζκνχ πξνζσξηλψλ κέηξσλ. Δηδηθφηεξα,
ε πξνζθεχγνπζα ζηνηρεηνζεηεί ην έλλνκν ζπκθέξνλ ηεο ζην γεγνλφο φηη έρεη
ππνβάιεη λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο ηελ πξνζθνξά ηεο γηα ηα ηκήκαηα 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, θαη 29 θαη
εχινγα πξνζδνθά λα ηεο αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, ηζρπξηδφκελε φηη
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έρεη ππνζηεί δεκία απφ ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε, θαηά ην κέξνο πνπ κε
απηήλ απνξξίθζεθε ε πξνζθνξά ηεο σο κε πιεξνχζα ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο. Καη ηνχην δηφηη ε αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ αλσηέξσ
δηαγσληζκνχ εηζεγήζεθε κε ην ζρεηηθφ Πξαθηηθφ ηεο, ην νπνίν θαη εγθξίζεθε
απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο
πξνζθεχγνπζαο, δνζέληνο φηη νη ππνβιεζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ
ππνβιεζεί σο έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη σο
εθ ηνχηνπ ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ζα έπξεπε λα
θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη λα κελ έρνπλ θαηαηεζεί σο απιά αληίγξαθα.
Με ηνλ πξψην ιφγν ηεο Πξνζθπγήο ηεο ε πξνζθεχγνπζα ηζρπξίδεηαη φηη ε
απφξξηςε απηή δελ είλαη λφκηκε, αθνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.
4250/2014 νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη

ζην Γ.Δ.ΜΗ θαη

θαζίζηαληαη απφ ηελ αλάξηεζή ηνπο δεκφζηα έγγξαθα, ζην λφκν 4412/2016 δε,
αιιά θαη ζηε δηαθήξπμε, ζει. 29 απηήο, νξίδεηαη φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ
ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ ε
αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά απηή ή ηηο
ζπλαθείο

πιεξνθνξίεο

απεπζείαο

κέζσ

πξφζβαζεο

ζε

εζληθή

βάζε

δεδνκέλσλ, σο ελ πξνθεηκέλσ είλαη ην Γ.Δ.ΜΗ.
7. Δπεηδή, ελ γέλεη παξαδεθηψο θαη εκπξνζέζκσο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 362 παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ
Π.Γ.39/2017 παξεκβαίλεη ε εηαηξεία […], αθνχ ε ελ ιφγσ Πξνζθπγή
θνηλνπνηήζεθε απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ παξεκβαίλνπζα ζηηο 06.08.2018
νπφηε θαη εθθηλεί ε ζρεηηθή 10ήκεξε πξνζεζκία πξνο άζθεζε παξέκβαζεο, θαη
ε ελ ιφγσ Παξέκβαζε αζθήζεθε ζηηο 10.08.2018, ε παξεκβαίλνπζα, δε, έρεη
πξνθαλέο έλλνκν ζπκθέξνλ λα παξέκβεη, αθνχ επηδηψθεη ηε δηαηήξεζε ηζρχνο
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο θαηά ην κέξνο πνπ κε απηήλ έγηλε απνδεθηή ε
πξνζθνξά ηεο αλαθνξηθά κε ηνλ ππφ θξίζε δηαγσληζκφ θαη απνξξίθζεθε ε
πξνζθνξά ηεο πξνζθεχγνπζαο.
8. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 362 παξ. 1 εδ. γ’ θαη 2 ηνπ
Ν. 4412/20168 θαη ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1 θαη 2 ηνπ π.δ. 39/2017 πξνβιέπεηαη φηη
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ν πξνζθεχγσλ πξνβάιιεη κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηνπ, θαη κέζσ ηεο
ρξήζεο ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ π.δ. 39/2017,
φιεο αλεμαηξέησο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην
αίηεκά ηνπ. Μάιηζηα, νθείιεη λα πξνβάιιεη απηέο ηηο αηηηάζεηο εληφο ησλ
απνθιεηζηηθψλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 361 ηνπ Ν.
4412/2016 θαη 4 ηνπ Π.Γ. 39/2017 πξνο άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο, ελψ ηα απηά ηζρχνπλ θαη γηα ηελ άζθεζε ηεο Παξέκβαζεο mutatis
mutandis. Ωο εθ ηνχηνπ, ζην πιαίζην εμέηαζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο,
δε δχλαηαη λα ιακβάλνληαη λνκίκσο ππφςε ηπρφλ πξνβαιιφκελνη κε άιια κέζα
λνκηθνί θαη νπζηαζηηθνί ηζρπξηζκνί, φπσο ελ πξνθεηκέλσ νη πεξαηηέξσ
πξνβαιιφκελνη κε ηα απφ 13.08.2018 Υπφκλεκα – Πξφζζεηνη Λφγνη ελψπηνλ
ηεο Α.Δ.Π.Π., ην νπνίν θαη δελ εμεηάδεηαη, πέξαλ ησλ ηζρπξηζκψλ πνπ
πξνβιήζεθαλ κε ηελ άζθεζε ηεο Πξνζθπγήο, θαζψο αληίζεηε εξκελεία ζα είρε
σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ
απνθιεηζηηθψλ πξνζεζκηψλ πνπ απηφ ζέηεη.
9. Δπεηδή, κε ην ππ’ αξηζ. 23/10.08.2018 Πξαθηηθφ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εθθέξεη ηηο απφςεηο ηεο
επί ηεο ελ ιφγσ Πξνζθπγήο, αηηνχκελε ηελ απφξξηςε απηήο, θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζε απηφ.
10. Δπεηδή, κε ηελ ππ’ αξηζ. Α356/2018 Απφθαζε ηεο Α.Δ.Π.Π.
αλεζηάιε ε πεξαηηέξσ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ππ’ αξηζ.
πξση.

60801/29.12.2017

πξνθήξπμεο

ηνπ

Γήκνπ

Κνξηλζίσλ

γηα

ηελ

«Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, εηδψλ παληνπσιείνπ, γάιαθηνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο
ηνπ Γήκνπ θαη έηνηκσλ γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ ηνπ Μνπζηθνχ
Σρνιείνπ Κνξίλζνπ» θαη γηα ηα Τκήκαηα 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, θαη 29 απηνχ, κέρξη ηελ έθδνζε απφθαζεο επί
ηεο Πξνδηθαζηηθήο Πξνζθπγήο.
11. Δπεηδή, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 360 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 39/2017 νξίδεηαη φηη: «1. Κάζε ελδηαθεξόκελνο, ν νπνίνο
έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε ηνπ λόκνπ
5
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4412/2016 θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία από εθηειεζηή
πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενύηαη, πξηλ από ηελ
ππνβνιή ησλ πξνβιεπόκελσλ ζηνλ Τίηιν 3 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ ελδίθσλ
βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο
ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο». Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 367 ηνπ Ν. 4412/2016 νξίδεηαη φηη: «1. Η ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη
αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκόηεηαο ησλ πξνβαιιόκελσλ πξαγκαηηθώλ θαη
λνκηθώλ ηζρπξηζκώλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκώλ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκώλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη
δέρεηαη (ελ όισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απόθαζή ηεο… 2.
Δπί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο αθπξώλεηαη νιηθώο ή κεξηθώο ε
πξνζβαιιόκελε πξάμε, ελώ επί απνδνρήο πξνζθπγήο θαηά παξάιεηςεο,
αθπξώλεηαη ε παξάιεηςε θαη ε ππόζεζε αλαπέκπεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα
λα πξνβεί απηή ζηελ νθεηιόκελε ελέξγεηα …» θαη ε δηάηαμε απηή
επαλαιακβάλεηαη θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 39/2017.
12. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα κε ηνλ πξψην ιφγν ηεο Πξνζθπγή ηεο
ζηξέθεηαη θαηά ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ην
κέξνο πνπ κε απηήλ απεξξίθζε ε πξνζθνξά ηεο ζπλεπεία ηεο κε ππνβνιήο
ζην δηαγσληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηα έηε 2014, 2015 θαη 2016,
σο ε Γηαθήξπμε νξίδεη, ρσξίο λα θέξνπλ απηέο ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο. Δηδηθφηεξα, ε πξνζθεχγνπζα αλαθέξεη φηη ηνχην
δελ απαηηείην ζχκθσλα κε ηνλ λφκν δηφηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
(ηζνινγηζκνί) ησλ παξειζφλησλ εηψλ, ππνβάιινληαη εκπξνζέζκσο ζην
Γ.Δ.ΜΗ. θαη απφ ηελ αλάξηεζή ηνπο θαζίζηαληαη δεκφζηα έγγξαθα θαη
δηαηίζεληαη ζηελ ζέα φισλ (Ν.4250/14 ά.2). Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη φηη ε
απαίηεζε ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ζεζκνζεηήζεθε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
γλεζηφηεηαο

θαζφηη

κε

ηελ

ςεθηαθή

ππνγξαθή

παξέρνληαη

ερέγγπα

γλεζηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ηδηφρεηξε, πιελ φκσο ζηα ζπγθεθξηκέλα απφ ηε
Γηαθήξπμε έγγξαθα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ηζνινγηζκνί) δελ ηίζεληαη
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ζέκα γλεζηφηεηαο θαζφηη απηά αλαξηψληαη ζην Γ.Δ.ΜΗ. Καηά ζπλέπεηα, σο ε
πξνζθεχγνπζα ππνζηεξίδεη, ηα ελ ιφγσ έγγξαθα θαζίζηαληαη δεκφζηα
έγγξαθα, δηαζέζηκα ζε φινπο κέζσ ηεο βάζεο ηνπ Γ.Δ.ΜΗ θαη δελ ρξήδνπλ
ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο. Πεξαηηέξσ, ε πξνζθεχγνπζα ππνζηεξίδεη φηη απφ
θαλέλα ζεκείν ηεο Γηαθήξπμεο δελ απαηηείηαη εηδηθψο γηα ηνπο ηζνινγηζκνχο ε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηνπλαληίνλ ζηε ζει. 29 απηήο νξίδεηαη φηη νη νηθνλνκηθνί
θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά
ζηνηρεία, αλ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ, σο ελ πξνθεηκέλσ, ζε θάζε πεξίπησζε ε ππνβνιή
ησλ ηζνινγηζκψλ απφ ηελ πξνζθεχγνπζα ήηαλ εθ ηνπ πεξηζζνχ θαη πξνο
δηεπθφιπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ
Ν. 4412/2016 θαη ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο δελ ζα έπξεπε λα απνθιείζεη
ηελ πξνζθνξά ηεο γηα ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε
δηάηαμε.
13. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.2.9.2. «Απνδεηθηηθά κέζα» ηεο
Γηαθήξπμεο νξίδεηαη φηη «… νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενύληαη λα
ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε
αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο
ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ
ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, όπσο
εζληθό κεηξών ζπκβάζεσλ, εηθνληθό θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθό ζύζηεκα
απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζύζηεκα πξνεπηινγήο. Η δήισζε γηα ηελ πξόζβαζε
ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν
Σύκβαζεο (ΔΔΔΣ)», ελψ πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηελ ηελ παξ. Β3 «Γηα ηελ
απόδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο γηα ηελ παξνύζα
δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ θαηά ην
ζηάδη
ηξηώλ ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ. Ωο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξηώλ (3)
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ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ λννύληαη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ ηξηώλ (3)
ηειεπηαίσλ ζπλαπηώλ νηθνλνκηθώλ εηώλ (νη ελνπνηεκέλεο ή, ζε πεξίπησζε πνπ
δελ ζπληάζζνληαη ηέηνηεο, νη απιέο (εηαηξηθέο) νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο), ησλ
εηώλ 2014 - 2015 θαη 2016 θαη νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα
ινγηζηηθά πξόηππα πνπ επηβάιιεη ε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ
πξνζώπνπ πνπ ηηο ππνβάιιεη. Σε πεξίπησζε πνπ νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
ελόο νηθνλνκηθνύ έηνπο δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί, ππνβάιιεηαη Υπεύζπλε Γήισζε
κε ηνπο ιόγνπο ηεο κε δεκνζίεπζεο θαη ηηο ειεγκέλεο κε δεκνζηεπκέλεο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο κε όια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ
παξνύζα. Σε πεξίπησζε κε ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη αληίγξαθα Δ1, Δ3 θαη Δ5 ησλ
αληίζηνηρσλ εηώλ από όπνπ πξνθύπηεη ν θύθινο εξγαζηώλ ηνπ πξνζθέξνληνο,
άιισο θαη ζε πεξίπησζε αιινδαπώλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ππεύζπλε δήισζε
πεξί ηνπ νιηθνύ ύςνπο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ γηα ηηο αλσηέξσ ηξείο νηθνλνκηθέο
ρξήζεηο. Σε πεξίπησζε Δπηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ γηα ιηγόηεξν από ηξία
(3) έηε, ζα πξνζθνκίδνληαη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ εηώλ πνπ έρνπλ
ιήμεη πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη ζα
ιακβάλνληαη ππόςε ηα δεηνύκελα από ηελ παξνύζα, νηθνλνκηθά ζηνηρεία, γηα ηα
έηε πνπ απηέο ιεηηνπξγνύλ …».
14. Δπεηδή, επέθεηλα ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.4.2 «Φξόλνο θαη Τξόπνο
ππνβνιήο πξνζθνξώλ» ηεο Γηαθήξπμεο νξίδεηαη φηη «… Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην
δηαγσληζκό νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ
ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο
ππνγξαθήο … … 2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθόο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο
αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Σπζηήκαηνο, όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Τα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηε
δηαδηθαζία ππνβάιινληαη από απηόλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηύπνπ .pdf
θαη εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί από ηνλ ίδην, θέξνπλ νξαηή κε
θξππηνγξαθεκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο, ρσξίο λα
απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο». Δπηπιένλ ζηνλ φξν 2.4.3
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«Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Σπκκεηνρήο- Τερληθή Πξνζθνξά»»
νξίδεηαη φηη «2.4.3.1 Τα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ
πξνζθεξόλησλ

ζηε

δηαγσληζηηθή

δηαδηθαζία

πεξηιακβάλνπλ

…

γ)

ηα

απνδεηθηηθά κέζα ησλ πεξηπηώζεσλ Β3, Β4 θαη Β5 ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 πνπ
αθνξνύλ ζηελ πιήξσζε ησλ θξηηήξησλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο
επάξθεηαο, ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ
πξνηύπσλ δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαζώο θαη ηα
απνδεηθηηθά κέζα ηεο πεξίπησζεο Β6 ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 γηα ηελ απόδεημε
ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη εθπξνζώπεζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα».
15. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ηνπ δεκνζίνπ
ζπκβάζεσλ, αιιά θαη θαηά πάγηα λνκνινγία, νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο δεζκεχνπλ
ηφζν ηελ αλαζέηνπζα αξρή φζν θαη ηνπο δηαγσληδφκελνπο, θαζφζνλ ε
δηαθήξπμε απνηειεί ην θαλνληζηηθφ πιαίζην δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Δθφζνλ, ινηπφλ, πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβψο ζηελ δηαθήξπμε ηα πξνο
ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο,
θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ,
ελφςεη απηψλ, αιιά θαη ησλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο, ηεο ηππηθφηεηαο, ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκνζηφηεηαο ησλ ειάρηζησλ φξσλ ζπκκεηνρήο πνπ δηέπνπλ
ηε δηαδηθαζία ζπλάςεσο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ν δηαγσληδφκελνο νθείιεη
λα ππνβάιεη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε ή απφ ηπρφλ άιιε δηάηαμε,
ζηελ νπνία απηή ξεηψο παξαπέκπεη, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία θαηά ηνλ
ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ ε δηαθήξπμε επηβάιεη γηα ηελ απφδεημε ηδηφηεηαο
θξίζηκεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ (Δ.Α. ΣηΔ 19/2011, ΣΤΔ 1329/2008).
Μάιηζηα, εηδηθά ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο ππνβιεζείζαο ηερληθήο
πξνζθνξάο, φπσο έρεη θξηζεί απφ ηε λνκνινγία, νη ηερληθέο πξνζθνξέο πνπ
ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
ζέηεη θαη κάιηζηα επί πνηλή απνθιεηζκνχ ε δηαθήξπμε, ελψ ηπρφλ ειιείςεηο ή
νπζηψδεηο απνθιίζεηο ηνπο δελ αλαπιεξψλνληαη απφ ηε γεληθή δήισζε ησλ
ππνςεθίσλ πεξί ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο (ΣηΔ Αζθ
883/08, ΓΔθΑζ 980/13).
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16. Δπεηδή, πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ
ηνπ δεκνζίνπ ζπκβάζεσλ θαη ηε λνκνινγία ησλ ειιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ, ε
δηαδηθαζία ησλ δηαγσληζκψλ είλαη απζηεξψο ηππηθή (αξρή ηεο ηππηθφηεηαο),
ππφ ηελ έλλνηα φηη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξέπεη λα ηεξνχλ
απνιχησο ηνπο ππνρξεσηηθνχο θαη δεζκεπηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη λα
βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ην θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν απηψλ, φπεξ
ζπλεπάγεηαη φηη θάζε παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο έρεη ζαλ
επαθφινπζν ην απαξάδεθην ηεο ππφςε πξνζθνξάο ή/ θαη ηελ αθπξφηεηα ησλ
πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ δελ ζπλάδνπλ ζηηο παξαπάλσ επηηαγέο/
αξρέο.
17. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.2.9.2. ηεο Γηαθήξπμεο πξνθχπηεη
φηη

ζεζπίδεηαη

ε

ππνρξέσζε

πξνο

απφδεημε

ηεο

νηθνλνκηθήο

θαη

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνζθφκηζε ησλ
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 3 ηειεπηαίσλ ρξήζεσλ θαη σο ηέηνηεο λννχληαη νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 3 ηειεπηαίσλ ζπλαπηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (νη
ελνπνηεκέλεο ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπληάζζνληαη ηέηνηεο, νη απιέο
(εηαηξηθέο) νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο), ησλ εηψλ 2014 - 2015 θαη 2016 θαη νη
νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ επηβάιιεη ε
λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηηο ππνβάιιεη. Δλ
πξνθεηκέλσ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζθεχγνπζαο φπνπ πξφθεηηαη γηα
αλψλπκε εηαηξεία πθίζηαηαη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο
θαηαζηάζεσλ (ά. 43 ηνπ Ν.2109/1920, 22 ηνπ Ν.3190/1955, 98 ηνπ Ν.
4072/2012 θαη 16 ηνπ Ν. 4308/2014) .Σπλεπψο θαη ζχκθσλα κε ηνλ ππφςε φξν
ηεο Γηαθήξπμεο ε πξνζθεχγνπζα φθεηιε λα πξνζθνκίζεη ηηο δεκνζηεπκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 3 ηειεπηαίσλ ζπλαπηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. Η
ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 3
ηειεπηαίσλ εηψλ πξνθχπηεη θαη argumentum e contrario απφ ηε ζπζηεκαηηθή
ζεψξεζε ηνπ ππφςε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο, φπνπ νξίδεηαη ζαθψο πνηα έγγξαθα
ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ δχλαηαη ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο λα πξνζθνκίζεη δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ήηνη ζηηο

10

Αριθμός απόθαζης: 781/2018

πεξηπηψζεηο κε δεκνζίεπζεο απηψλ ή κε ππνρξέσζεο δεκνζίεπζεο, φπεξ
ζεκαίλεη φηη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε νη πξνζθνκηδφκελεο θαηαζηάζεηο ζα
έπξεπε λα είλαη νη δεκνζηεπκέλεο.
18. Δπεηδή, ελ πξνθεηκέλσ θαη απφ ηε ζεψξεζε ησλ εγγξάθσλ ηεο
πξνζθνξάο ηεο πξνζθεχγνπζαο, έγγξαθν κε ηίηιν […] πξνθχπηεη φηη ε
πξνζθεχγνπζα δελ ππέβαιιε δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηα
έηε 2014, 2015 θαη 2016, σο ε Γηαθήξπμε φξηδε θαηά ηα αλσηέξσ, θαη θαη’
αθνινπζίαλ ε πξνζθνξά ηεο ηπγράλεη απνξξηπηέα θαη κφλνλ εθ ηνπ ιφγνπ
απηνχ.
19. Δπεηδή, ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε ε πξνζθνξά ηεο
πξνζθεχγνπζαο

απνξξίθζεθε

κε

ηελ

αηηηνινγία

φηη

νη

ππνβιεζείζεο

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, αθνχ έρνπλ ππνβιεζεί σο έγγξαθα, πνπ έρνπλ
ζπληαρζεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη φρη σο δεκφζηα έγγξαθα, δειαδή δελ
έρνπλ ππνβιεζεί σο αλαπφζπαζηα κέξε δεκνζίνπ εγγξάθνπ ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο Γ.Δ.ΜΗ., ήηνη λνκίκσο απνξξίθζεθε ε πξνζθνξά ηεο, έζησ θαη κε
άιιε αηηηνινγία. Άιισζηε, θαη θαηά πάγηα λνκνινγία, φηαλ πξνζβάιιεηαη
δηνηθεηηθή πξάμε πνπ έρεη εθδνζεί λνκίκσο, έζησ θαη κε δηαθνξεηηθή αηηηνινγία,
απηή δελ ηπγράλεη αθπξσηέα, αθνχ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν θαηά δέζκηα
αξκνδηφηεηα ζα φθεηιε θαηά λφκν λα εθδψζεη ηελ πξάμε κε ην ίδην αθξηβψο
πεξηερφκελν (ΔΑ ΣηΔ 311/2012, ΣηΔ 671/2011, ΣηΔ 1169/2010, ΣηΔ Οινκ.
2916/2007, ΓΔθΑζ 300/2012), σο ελ πξνθεηκέλσ, πνπ ην πξνζθνκηδφκελν
έγγξαθν απφ ηελ πξνζθεχγνπζα δελ θαιχπηεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
20.

Δπεηδή,

αλαθνξηθά

κε

ηελ

ππνρξέσζε

απηεπάγγειηεο

αλαδήηεζεο δηθαηνινγεηηθψλ ζηνπο δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο, εθαξκνγήο
ηπγράλεη ζηνλ ππφ θξίζε δηαγσληζκφ ην άξζξν 79 παξ. 6 ηνπ Ν. 4412/2016,
θαζψο θαη ην άξζξν ηεο 2.2.9.2. «Απνδεηθηηθά κέζα» ηεο Γηαθήξπμεο, ζχκθσλα
κε ηα νπνία νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ
δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε
αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο
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ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ
ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, ε δε
δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Σχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Σ.). Σηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε
θαη απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ππνβιεζέληνο Δ.Δ.Δ.Σ. απφ ηελ πξνζθεχγνπζα δελ
πξνθχπηεη αλαθνξά γηα ηε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ηνπο ηζνινγηζκνχο,
ήηνη αλαθνξά φηη απηνί δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, ζε πνηα δηεχζπλζε, πνηνο ν
θνξέαο έθδνζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ εγγξάθσλ, ψζηε παξαδεθηψο λα
δχλαηαη λα ζεσξεζεί φηη ε κε ππνβνιή ησλ ππφςε εγγξάθσλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ζεξαπεχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79 παξ. 6 ηνπ
Ν.4412/2016 θαη 2.2.9.2. ηεο Γηαθήξπμεο.
21. Δπεηδή θαη obiter dictum ζηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, ε
Γηαθήξπμε, ξεηψο, απαηηεί ηελ πξνζθφκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ
3 ηειεπηαίσλ εηψλ, φπσο απηέο έρνπλ δεκνζηεπζεί θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δχλαηαη
παξαδεθηψο λα ζεσξεζεί φηη ε κε πξνζθφκηζε απηψλ, δχλαηαη λα ζεξαπεπζεί
απφ ηε δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα έρεη πξφζβαζε ζε απηά απφ ηε
βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. Καη ηνχην δηφηη ηα ππφςε έγγξαθα νλνκάδνληαη
expressis verbis απφ ηελ αλαζέηνπζα γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξνζθφκηζήο
ηνπο θαη πξνο απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη δε θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξά γηα ηελ ππφ
αλάζεζε ζχκβαζεο, ήηνη ε ζπνπδαηφηεηά ηνπο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή δελ
δχλαηαη λα αλαπιεξσζεί απφ ηε γεληθή δηάηαμε ησλ άξζξσλ 79 παξ. 6 ηνπ
Ν.4412/2016 θαη 2.2.9.2. ηεο Γηαθήξπμεο, δηαηάμεηο ησλ νπνίσλ εμάιινπ δελ
ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ
(ζθέςε 20 πεξί δήισζεο ζην Δ.Δ.Δ.Σ. απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηελ
αλαδήηεζε

απφ

ηελ

αλαζέηνπζα

ζρεηηθψλ

πηζηνπνηεηηθψλ

ζε

βάζεηο

δεδνκέλσλ). Τα αλσηέξσ ζηνηρνχλ θαη κε ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ Σ.η.Δ.,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ησλ δεκνζίσλ
δηαγσληζκψλ γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ δελ απνηειεί «δηεθπεξαίσζε ππφζεζε
πνιίηε», ψζηε λα ππνρξενχηαη ε νηθεία ππεξεζία λα αλαδεηεί απηεπαγγέιησο ηα
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δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ πξνζθνκίδεη ν δηαγσληδφκελνο θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο
πξνζθνξάο ηνπ» (Σ.η.Δ Δ.Α. 146/2010, 1231/2007).
22. Δπεηδή, εμάιινπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ φξν 2.4.2.5. ηεο
Γηαθήξπμεο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία
ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ
έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ νξαηή κε θξππηνγξαθεκέλε
ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, πξνυπφζεζε πνπ δελ ηεξήζεθε ζηελ ππφ εμέηαζε
πεξίπησζε απφ ηελ αλαζέηνπζα, αθνχ θαηαηέζεθαλ απιά θσηναληίγξαθα ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ, ήηνη ηδησηηθά έγγξαθα, ρσξίο
λφκηκε επηθχξσζε απηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014 θαη ρσξίο
ςεθηαθή ππνγξαθή θαη ζπλεπψο λνκίκσο απνξξίθζεθε ε πξνζθνξά ηεο
πξνζθεχγνπζαο.
23. Δπεηδή, εηέξσζελ ε κε ππνβνιή ησλ εγγξάθσλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ησλ 3 ηειεπηαίσλ εηψλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην φξν 2.2.9.2.
ηεο Γηαθήξπμεο, δελ δχλαηαη παξαδεθηψο λα ζεσξεζεί σο αζάθεηα ή εθ
παξαδξνκήο επνπζηψδε πιεκκέιεηα ή πξφδειν ηππηθφ ζθάικα, ην νπνίν
λνκίκσο δχλαηαη θαη΄ άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016 λα ζπκπιεξσζεί/
δηεπθξηληζζεί εθ ησλ πζηέξσλ, αθνχ ε πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ απαηηνχκελσλ
πηζηνπνηεηηθψλ απαηηείην επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, ψζηε λα
ζεσξεζεί άξηηα θαη πιήξεο ε ελ ιφγσ ηερληθή πξνζθνξά θαη ζπλεπψο ν ππφςε
ηζρπξηζκφο ηεο πξνζθεχγνπζαο ηπγράλεη απνξξηπηένο σο αβάζηκνο.
24. Δπεηδή, ηνχησλ δνζέλησλ ν πξψηνο ιφγνο ηεο Πξνδηθαζηηθήο
Πξνζθπγήο ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκνο.
25.

Δπεηδή,

θαηά

ηα

σο

άλσ

δεδνκέλα,

νη

αηηηάζεηο

ηεο

πξνζθεχγνπζαο, θαζ’ ν κέξνο πιήηηνπλ ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε ιφγσ
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηεο, πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αβάζηκεο, αθνχ,
θαηά ηα πξνεθηεζέληα ε πξνζθνξά ηεο πξνζθεχγνπζαο λνκίκσο απεξξίθζε,
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σο κε πιεξνχζα ηηο απαηηνχκελεο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, πξνδηαγξαθέο ησλ
ζρεηηθψλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο.
26. Δπεηδή, κε ινηπνχο ιφγνπο ηεο ηεο Πξνζθπγήο ηεο ε
πξνζθεχγνπζα ζηξέθεηαη θαηά ηεο πξνζβαιιφκελεο θαζ΄ φ κέξνο έγηλε
απνδεθηή ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο […].
27. Δπεηδή, θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, θξίλεηαη σο βάζηκνο ν
απνθιεηζκφο ηεο πξνζθεχγνπζαο, δελ ζηνηρεηνζεηείηαη έλλνκν ζπκθέξνλ
απηήο, ζρεηηθά κε ην αίηεκά ηεο γηα ηελ αθχξσζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο
σο πξνο ηελ απνδνρή θαη αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ έηεξνπ
δηαγσληδφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, πνπ ζχκθσλα κε ηελ πξνζβαιιφκελε
αμηνινγήζεθε θαη εγθξίζεθε ε πξνζθνξά ηεο. Καη ηνχην, δηφηη εθφζνλ θξηζεί σο
λφκηκνο ν απνθιεηζκφο ηεο πξνζθεχγνπζαο, παξέιθεη, σο αιπζηηειήο ε
εμέηαζε ησλ νηθείσλ ιφγσλ πνπ πξνβάιιεη πεξί ηεο αμηνιφγεζεο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ ζπλδηαγσληδφκελνπ ηνπ (ΓΔθΑΘ 892/2010), θαζψο, θαηά ηα
παγίσο θξηζέληα (βι. ΣηΔ 1156/2010, ΣηΔ Δ.Α. 64/2012, 695, 311/2009)
δηαγσληδφκελνο, ν νπνίνο λνκίκσο απνθιείεηαη απφ δηαγσληζκφ, δελ έρεη,
θαηαξρήλ, έλλνκν ζπκθέξνλ λα ακθηζβεηήζεη ηε λνκηκφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο
άιινπ δηαγσληδφκελνπ, δνζέληνο φηη µε ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ θαζίζηαηαη, σο
πξνο ην δηαγσληζκφ απηφ, ηξίηνο. Καη’ εμαίξεζε, θαη πξνο δηαζθάιηζε ηεο
αξρήο ηνπ εληαίνπ κέηξνπ θξίζεο, ε νπνία απνηειεί εηδηθφηεξε έθθαλζε ησλ
αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηεο δηαθάλεηαο πνπ
δηέπνπλ ην ζχλνιν ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ν
πξνζθεχγσλ πξνβάιιεη µε έλλνκν ζπκθέξνλ ιφγνπο απνθιεηζκνχ ίδηνπο µε
εθείλνπο πνπ απεηέιεζαλ ηελ αηηηνινγία απνθιεηζκνχ ηνπ.
28. Δπεηδή, ε πξνζθεχγνπζα αλαθέξεη ιφγνπο γηα ηελ απφξξηςε
ηεο πξνζθνξάο ηεο έηεξεο ζπλδηαγσληδφκελεο θαη λπλ παξεκβαίλνπζαο
εηαηξείαο […], ηεο νπνίαο ε πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή, νη νπνίνη φκσο αθνξνχλ: α) ηελ κε ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο ηνπ φξνπ
2.4.3.1. ηεο Γηαθήξπμεο πεξί πξνζθφκηζεο HACCP θαη ISO ηνπ παξαγσγνχ β)
ηελ πξνζθνξά ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ γ) ηελ ακθηζβήηεζε ηεο πιήξσζεο
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ηνπ φξνπ πεξί πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηαο θαη δ) ηηο ππνβιεζείζεο άδεηεο
ιεηηνπξγίαο, ηνπο θσδηθνχο έγθξηζεο θαηαιιειφηεηαο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ήηνη ιφγνπο πνπ δελ είλαη φκνηνη κε ηνπο ιφγνπο γηα
ηνπο νπνίνπο απνθιείζζεθε ε πξνζθνξά ηεο πξνζθεχγνπζαο.
29. Δπεηδή, σο αλαθέξζεθε, ζε πεξίπησζε λνκίκνπ απνθιεηζκνχ,
σο ελ πξνθεηκέλσ, δελ πθίζηαηαη θαη’ αξρήλ, έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ
απνθιεηζζέληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα λα ζηξαθεί θαηά ηεο πξνζθνξάο άιισλ
δηαγσληδφκελσλ, θαη’ εμαίξεζε κφλνλ θαη πξνο δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηνπ
εληαίνπ κέηξνπ θξίζεο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηεο
δηαθάλεηαο, εμεηάδνληαη ιφγνη απνθιεηζκνχ ίδηνπ µε εθείλνπο πνπ απεηέιεζαλ
ηελ αηηηνινγία απνθιεηζκνχ ηνπ, πξνυπφζεζε πνπ ζηελ ππφ θξίζε εμεηαδφκελε
πεξίπησζε δελ πιεξνχηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα αθξηβψο αλσηέξσ.
30. Δπεηδή, θαη’ αθνινπζίαλ ε ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή
ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί σο λφκσ θαη νπζία αβάζηκε θαη λα γίλεη δεθηή ε
Παξέκβαζε.
31. Δπεηδή, χζηεξα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζθέςε, ην παξάβνιν πνπ
θαηέζεζε ε πξνζθεχγνπζα (ειεθηξνληθφ παξάβνιν κε θσδηθφ 228102985958
1002 0002) πνζνχ 1.230,00 €, ζα πξέπεη λα θαηαπέζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν
363 παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 39/2017.
.
Για ηοσς λόγοσς ασηούς

Απνξξίπηεη ηελ ππφ θξίζε Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή.
Γέρεηαη ηελ Παξέκβαζε.
Οξίδεη ηελ θαηάπησζε ηνπ πξνζθνκηζζέληνο παξαβφινπ (ειεθηξνληθφ
παξάβνιν κε θσδηθφ 228102985958 1002 0002) πνζνχ 1.230,00 €.
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Κξίζεθε θαη απνθαζίζηεθε ζηηο 12 Σεπηεκβξίνπ 2018 θαη εθδφζεθε ζηηο 26
Σεπηεκβξίνπ 2018.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμμαηέας

Κωνζηανηίνος Πολ. Κορομπέλης

Γεωργία Παν. Νηεμερούκα

16

